
Vnitřní řád školní družiny 

 

Obecná ustanovení 
Řád školní družiny je součástí řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní 
družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. 
Seznámení s tímto dokumentem provádí vychovatelka školní družiny při zápisu do školní 
družiny a na první schůzce rodičů. Vnitřní řád školní družiny je vyvěšen po celý rok na 
chodbě školy a v místnosti školní družiny. 
Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon) 
a vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
 
 

1. Provozní doba školní družiny 

Provozní doba školní družiny začíná ve 12.00 hodin a  končí v 16 hodin, její provoz zajišťuje 
jedna vychovatelka.  
Provoz školní družiny je určen především pro žáky 1. - 3. ročníku. Školní družina se naplňuje 
nejvýše do počtu 25 žáků. 
Po dohodě s vychovatelkou a svědomím rodičů se mohou mimořádných akcí školní družiny 
zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce. 
Na období vedlejších prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. 
Školní družina bude v provozu, pokud se závazně přihlásí nejméně pět žáků. 
  
 

2. Základní lokalizace školní družiny 

Školní družina využívá pro svou činnost vlastní místnost, která je umístěna v přízemí budovy. 
Dále může využívat i jiné prostory školy a jejího okolí (knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště, 
tělocvična). 
Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídá místnost určená pro školní družinu 
plně potřebám dětí mladšího školního věku.  
 

 

3. Práva přihlášených žáků 
Žáci se mohou aktivně zapojovat do plánování činností ve školní družině, uplatňovat vlastní 
zájmy a nápady. 
Žáci mohou rozvíjet své zájmy, schopnosti a nadání v různých zájmových činnostech. 
Při rekreační činnosti si mohou žáci svobodně vybrat zaměstnání podle nabídky a svých 
zájmů. 
Žáci mají právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, které 
probíhají v klidné, pohodové a přátelské atmosféře. 
Žáci mají právo vyjadřovat své názory a požadavky. Těmto bude věnována patřičná 
pozornost. 
Žáci mají právo při pobytu ve školní družině na ochranu před všemi formami špatného 
zacházení, mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na ochranu před jakoukoli 
formou diskriminace a násilí. 
 
 
 



4. Povinnosti přihlášených žáků 
Docházka do školní družiny je pro přihlášeného žáka povinná. Po skončení dopoledního 
vyučování se žák přihlásí u vychovatelky. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do 
Přehledu výchovně vzdělávací práce. 
Každou nepřítomnost ve školní družině je žák povinen řádně omluvit. 
Žák nesmí opouštět bez vědomí vychovatelky školní družinu. Totéž platí při pobytu v přírodě. 
Žák bude šetrně zacházet s materiálním vybavením školní družiny. 
Žák musí dbát pokynů vychovatelky, přizpůsobovat se kolektivním zájmům s ohledem na 
vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých. 
Žák musí dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví 
a bezpečnosti. 
Žáci nesmí do školní družiny nosit cenné věci a předměty, které nesouvisejí s činností školní 
družiny. 
 
 
5. Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení dětí ze školní družiny 

O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 
Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování 
námětů a stížností zajišťuje vychovatelka školní družiny. 
Žák musí mít řádně vyplněný zápisní lístek s přesným uvedením času a způsobu odchodu ze 
školní družiny. 
Na základě údajů ze zápisového lístku odchází dítě z družiny samo, nebo je vydáno pouze 
rodičům, popř. osobě, jejíž jméno je určeno v zápisním lístku rodičem dítěte.  
Trvalé změny odchodu žáka ze školní družiny rodiče oznámí vychovatelce písemně a označí 
na zápisním lístku. Mimořádně může přihlášený žák odejít ze školní družiny pouze na základě 
písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák 
uvolněn, a na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. 
Pokud bude žáka, který ze školní družiny neodchází sám, vyzvedávat jiná osoba než ta, která 
je vyznačena na zápisním lístku, musí být o této skutečnosti vychovatelka písemně 
uvědoměna. 
Jestliže si žáka, který neodchází ze školní družiny sám, nevyzvedne osoba vyznačená na 
zápisním lístku do16 hodin, předá ho vychovatelka školnici a setrvají ve škole do jejich 
příchodu. Škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě náhradu nezbytných nákladů 
spojených s prodloužením provozu školní družiny. 
Jestliže si chce rodič vyzvednout žáka ze školní družiny dříve, potom do 13 hodin. Od 
13 hodin do 14,30 hodin probíhá zájmová činnost, která se může provozovat mimo školní 
budovu. 
Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné 
porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, 
dlouhodobá svévolná nebo neomluvená absence v docházce. 
O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni 
k návštěvě školy, tam proběhne jednání za účasti ředitelky školy, vychovatelky a zákonného 
zástupce žáka, o tomto jednání je proveden zápis a poté ředitelka školy rozhodne o dalším 
postupu, popř. i o vyloučení dítěte za školní družiny. O tomto rozhodnutí jsou rodiče 
informováni písemně.  
 
 
6. Ustanovení o úplatách zákonných zástupců za pobyt ve školní družině  
Podle vyhlášky č. 74/2005,§ 11, 13, 14 je ŠD poskytována za úplatek 50,- Kč na měsíc. 
Poplatek je hrazen ve dvou částkách. 



1. platba září – prosinec 200 Kč 
2. platba leden – červen 300 Kč                                                                                                      

Pokud není poplatek za dítě včas zaplacen, uvědomí o tom vychovatelka školní družiny 
ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce od nezaplacení. Ředitelka školy může 
rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 
Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro 
nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 
Úplata může dále být snížena dítěti - žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento 
příspěvek nebo jeho část je vyplácena. 
Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce žáka prokáže ředitelce 
školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích, tzn., že doloží 
příslušné potvrzení. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. 
 
 
7. Pitný režim 
Při pobytu ve školní družině mají žáci zajištěn dostatek tekutin, aby byl dodržen jejich pitný 
režim. 
 
 
8. Spolupráce s rodiči přihlášených žáků 
Rodiče žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkou, která je jim k dispozici vždy 
v době provozu družiny od 14,30 hodin do 16 hodin. V této době ji mohou rodiče také 
kontaktovat telefonicky, a to na čísle platném pro základní školu 704 022 906. Dále je možné 
si sjednat předem schůzku i v jinou dobu, než jaká byla výše uvedena. 
Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem dítěte a vychovatelkami je zápisní lístek, 
kterým rodič přihlašuje své dítě do družiny. Důrazně se dodržuje písemná forma komunikace, 
zvláště v takových případech jako je omlouvání, změna vyzvednutí dítěte z družiny apod. 
Případné problémy řeší rodiče osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí 
školní notýsek pro sdělení). 
Rodiče mohou školní družinu kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni 
na všechny významnější akce školní družiny. 
 
 
 
 
 
Vnitřní řád školní družiny byl schválen pedagogickou radou dne 31. srpna 2012 a vstupuje 
v platnost dne 3. září 2012. 

 
 

 
                                                                              Mgr. Jaroslava Tenkrátová 
               ředitelka školy 
Podle vyhlášky č. 74/2005, § 11, 13, 14 je ŠD poskytována za poplatek 50,- Kč na m . ŠD je určena 
především pro Podle vyhlášky č. 74/2005, § 11, 13, 14  
Podle vyhlášky č. 74/2005, § 11, 13, 14 je ŠD poskytována za poplatek 50,- Kč na měsíc. ŠD je určena 
především pro Podle vyhlášky č. 74/2005, § 11, 13, 14 je ŠD poskytována za poplatek 50,- Kč na 
měsíc. ŠD je určena především 


